Informácia o realizácii projektu EHMK
Informácia o realizácii projektu EHMK je zameraný na zhodnotenie aktuálneho stavu
realizovaných aktivít KSK, predovšetkým projektových záležitostí nasledovne:
• Ostrovy kultúry – otvorené zóny (investičné projekty)
• Mediavel – inovatívne expozície v múzeách
• Infotour – značenie turistických cieľov
• Klaster Terra Incognita – vytváranie partnerstiev a marketing
• GROŠ – zážitkové aktivity pre deti

• Ostrovy kultúry
Investičné projekty KSK v projekte Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
sú reprezentované koncepciou Ostrovy kultúry – otvorené zóny. Táto koncepcia
vychádzala z potreby zmeny prístupu k návštevníkom, ktorú priniesla súčasná doba.
Dôraz pri tvorbe koncepcie sa kládol na to, aby sa rekonštruovali a modernizovali
kultúrne pamäťové a fondové inštitúcie aj stavebné objekty – prevažne kultúrne
pamiatky, ktoré majú potenciál využitia pre kultúrno-spoločenský účel, rozvoj kultúry
a umenia.
Realizáciou projektov sa sleduje základný všeobecný cieľ, t. j. vytvorenie podmienok
na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí
prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej
infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou
projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.
V rámci Ostrovov kultúry sa realizuje 6 Otvorených zón a Ulička remesiel, lapidárium.
Očakáva sa, že výsledkom realizovaných investičných projektov bude pozitívna zmena
kultúrneho správania sa obyvateľov a návštevníkov, ich vyššia participácia na kultúrnych
podujatiach v modernizovanom a atraktívnom prostredí ostrovov kultúry, čo má
ovplyvniť aj zvýšenie príjmov zariadení. Pridanou hodnotou získané finančné
prostriedky by mali pozitívne ovplyvniť zvyšovanie kvality poskytovaných
kultúrno-spoločenských služieb, finančnú udržateľnosť, existenciu a ďalší rozvoj daných
zariadení.
Infraštruktúra vybudovaná v rámci projektov bude slúžiť na podujatia v rámci programov
Interface a Terra Incognita, ale s cieľom dlhodobej udržateľnosti pre realizáciu tradičných
a širokospektrálnych nových aktivít.

1. Otvorená zóna 1
Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
Celkové výdavky projektu : 3 305 346,63 €
Požadovaná výška NFP : 3 140 079,30 €
Spôsob riešenia projektu vyplýva z charakteru budovy, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou - NKP. Pri návrhu aktivít bolo nutné zohľadniť stanoviská Krajského
pamiatkového úradu v Košiciach. Rekonštrukcia začala v r. 2008, doteraz
sa zrekonštruovalo podkrovie (administratívne zázemie – na 4.NP, výstavné
a expozičné priestory na 3.NP, toalety). V rámci 3. etapy sa zrekonštruujú výstavné
priestory. Tento projekt (4. etapa) obsahuje dokončenie prác, ktoré neboli súčasťou
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predošlých etáp. Všetky časti projektu „Otvorená zóna 1“ budú po jeho dokončení
otvorené, t.j. prístupné verejnosti. Spôsob riešenia je previazaný s tým, čo sa má
dosiahnuť – pripraviť priestor pre kultúrne aktivity v rámci EHMK 2013 zamerané
na umenie, históriu, ale netradične aj pre podujatia divadelné, hudobné a tanečné.
Projekt je tvorený dvomi aktivitami. Súčasťou hlavnej aktivity je Rekonštrukcia
historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea, ktorá obsahuje 5 stavebných
objektov:
- SO 01 budova VSM vrátane reštaurovania povrchov a fasád,
- SO 02 terénne úpravy – dláždenie chodníkov,
- SO 03 oplotenie,
- SO 04 miniskanzen - reštaurovanie kostolíka a zvonice, drevený altán, drevené
pódium, presklená stena, infopult, infotabuľa a mobiliár,
- SO 05 vonkajšie osvetlenie.
Ďalšiu súčasťou je Projekt interiéru expozície Košického zlatého pokladu (trezorovej
miestnosti). Vytvorí sa interaktívna komorná expozícia v tme s nasvietením exponátov
- atypické nástenné vitríny, závesné sklenené valce na prezentáciu top zbierok,
osvetlenie vitrín i priestoru a podlaha. Súčasťou je audiovizuálny systém – dotykové
LCD panely s podrobnými informáciami o 2920 minciach.
Po ukončení realizácie projektu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v rámci
VSM, ktorého ponuka bude bohatšia a kvalitnejšia. Návštevníci podujatí
organizovaných v rámci EHMK Košice 2013 budú mať k dispozícii
aj zrekonštruovanú historickú budovu VSM a jej okolie – miniskanzen. Bude
vytvorený priestor pre aktivity špeciálne pripravené pre rok 2013, ale aj ďalšie
činnosti:
o výstavy – napr. z francúzskych, poľských a maďarských múzeí;
o hudobné, tanečné a divadelné predstavenia v rámci miniskanzenu,
o komorné podujatia v rámci budovy,
o budú otvorené stále expozície – Košický zlatý poklad, archeologická
expozícia, drevený kostol z Kožuchoviec a zvonica z Ašvane.
Celkovo sa výrazne zlepší infraštruktúra poskytujúca priestor pre aktivity VSM,
pričom okrem samotnej rekonštrukcie priestorov budovy VSM (vstupná časť,
schodištia, salónik, predsália, vrátane reštaurovania vnútorných povrchov a fasád)
sa vytvoria aj nové možnosti v rámci miniskanzenu, kde bude zrekonštruovaný kostol
a zvonica, vytvorí sa pódium, altán a ďalšie prvky. Súčasťou sú terénne úpravy,
rekonštrukcia historického oplotenia a osvetlenie. Rekonštrukciou sa zároveň vytvorí
bezbariérový vstup do budovy.

2. Otvorená zóna 2
Východoslovenská galéria
Celkové výdavky projektu : 2 930 725,12 €
Požadovaná výška NFP : 2 784 188,86 €
Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie
plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne
reprezentovať Košice - EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám
súčasných i potenciálnych používateľov. Dôjde k multifunkčnému využitiu nových
výstavných priestorov, využívaniu najnovších technológií a vytvoreniu ideálnych
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podmienok pre splnenie náročných kritérií prezentácie súčasného umenia a využitia
na vzdelávacie účely. Zvýši sa kredit pre domácich vystavujúcich umelcov, zvýšia
sa možnosti prezentácie nášho umenia v zahraničí. Projekt zabezpečí zvyšovanie
hodnoty národného dedičstva a národnej hrdosti.
Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň
ponúka možnosti využitia pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre
umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho
vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť prezentácie iných druhov umení
– vizuálne divadlo, tanec, prednášky, besedy, workshopy, atď.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia
a rozšírenie priestorov Východoslovenskej Galérie, vrátane obstarania vybavenia:
Interiér:
- vytvorenie novej multifunkčnej klimatizovanej výstavnej sály pod existujúcim
nádvorím, vrátane zachovania časti historického kamenného základového a uličného
muriva;
- rekonštrukcia existujúcich suterénnych priestorov - nové technické zázemie: sklad,
strojovňa vzduchotechniky, serverovňa, kuchynka, sociálne zariadenia, nádrž
na zachytávanie dažďovej vody;
- vytvorenie bezbariérového prístupu do suterénnych priestorov – osobný a nákladný
výťah;
- rekonštrukcia kanalizácie;
Exteriér:
- rekonštrukcia nádvoria – realizácia novej kamennej dlažby s prezentáciou polohy
pôvodných múrov a archeologických nálezov;
Interiérové vybavenie a IKT:
- audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika, vrátane štruktúrovanej kabeláže;
- vybavenie (vitríny, stôl, stoličky..)
Rekonštrukciou objektu, rozšírením priestorov, vytvorením otvorenej zóny
a zvýšením materiálno-technického zabezpečenia galérie sa dosiahne jej vyšší štandard
a dôjde k:
- využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu
v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013;
- zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a vzniku priestoru spĺňajúceho moderné
požiadavky na výstavníctvo, hudobný performance, vernisáže, alternatívne
divadelné a tanečné vystúpenia;
- vytvoreniu nového multifunkčného výstavného priestoru – sály súčasného umenia;
- vytvoreniu otvorenej zóny, priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov,
ktorý bude poskytovať verejnosti prístup k hodnotám zbierkového fondu,
prostredníctvom rekonštrukcie nádvoria galérie;
- vytvoreniu bezbariérového prístupu v rámci objektu (výťahy);
- zvýšeniu medzinárodnej atraktivity galérie, rozvoju a inovácii kultúrnej
infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jej návštevníkov;
- zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti
- vyššej participácii na kultúrnom živote;
- posilneniu kultúrneho, sociálneho rozvoja a k zvýšeniu kvality verejného života.
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3. Otvorená zóna 3
Bábkové divadlo
Celkové výdavky projektu : 579 465,48 €
Požadovaná výška NFP : 550 492,20 €
Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň
ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie
o novú, zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Otvorená zóna bude prístupná pre
umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho
vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť pre vlastnú prezentáciu
už existujúcich inscenácií Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce
európske bábkové divadlá, pre realizáciu workshopov pre deti, pre literárne večery,
prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre
filmové večery pod holým nebom s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich
tvorcov.
Projekt vzniká pre potreby detí, rodičov, umelcov a ľudí z kultúrneho života.
Priestor takéhoto typu v Košiciach chýba. Upravené átrium je práve tým priestorom,
ktorý nahradí absentovanie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch, počas ktorých je
väčšina divadiel nečinná.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia
a modernizácia objektu Bábkového divadla, vrátane obstarania vybavenia:
Exteriér:
a) obnova fasád a výmena okenných výplní (objekt na Tajovského ul.)
b) v rámci nádvoria dôjde k:
- rekonštrukcii spevnených a zatrávnených plôch, hľadiska, javísk, vonkajšieho
osvetlenia;
- prekrytiu hlavného javiska;
- umiestneniu oceľovej rampy pre imobilných a výkladových vitrín;
- výmene schodísk na nádvorí a oceľového premostenia na 2.NP medzi oboma
objektmi;
- obnova pavlače na objekte z Alžbetinej ul.;
- odstráneniu nefunkčnosti hygienických zariadení (kanalizácia).
Interiér:
a) v objekte dôjde k:
- obnove hygienických zariadení - 1. NP;
- obnove podláh – 1. a 2. NP;
- realizácii interiérových náterov;
b) premiestnenie pokladne k hlavnému vstupu
Obstaranie vybavenia a IKT:
- scénické osvetlenie, audiovizuálna a projekčná technika
- vytvorenie WIFI zóny
- schodolez
Rekonštrukciou objektu a vytvorením otvorenej zóny Bábkového divadla sa
dosiahne jeho vyšší štandard a dôjde k:
- využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu
v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013;

7

-

rozšíreniu chýbajúcich funkcií bábkového divadla a vytvoreniu priestoru
s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
transformácii existujúceho objektu na otvorené zóny - moderné multifunkčné
kultúrne priestory 21. storočia;
oživeniu a zatraktívneniu verejného priestoru, v ktorom má občan a jeho aktivity
svoje miesto;
zvýšeniu medzinárodnej atraktivity mesta, rozvoju a inovácii kultúrnej
infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej
účasti - vyššej participácii na kultúrnom živote;
posilneniu kultúrneho, sociálneho rozvoja a k zvýšeniu kvality verejného života
vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektov a na nádvorie bábkového
divadla;
vytvoreniu priestoru, ktorý ponúkne voľnosť prezentácie umeleckej tvorivosti
a prepojenie umeleckého a mimoumeleckého estetična pedagógov, umelcov,
rodičov, ich detí a ľudí z kultúrneho života, ktorý v Košiciach absentuje.

4. Otvorená zóna 4
Barkóczyho palác, knižnica
Celkové výdavky projektu : 796 961,44 €
Požadovaná výška NFP : 757 113,37 €
Spôsob zvoleného riešenia projektu vyplýva z charakteru historickej budovy.
Rozsah obnovy je špecifikovaný ako čiastočný, pozostávajúci zo stavebnej obnovy
a úpravy časti objektu.
Realizácia obnovy pozostáva z:
- odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla,
- rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne,
- rekonštrukcie podkrovia,
- rekonštrukcie nádvoria s vytvorením multifunkčného priestoru pre kultúrne
trávenie voľného času.
Základným priestorovým konceptom riešenia úpravy nádvoria je (jednotlivými
priestorovými prvkami a artefaktmi, ako aj ľahkým prestrešením) vytvoriť priestor,
ktorý podporí zámer využitia pre účely otvorenej zóny.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivít:
Rekonštrukcia Barkóczyho paláca a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT
vybavenia v záujme jeho využitia na kultúrno-spoločenské účely. Realizáciou
projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky. Na báze spojenia otvoreného
priestoru, zelene, vody a ďalších prírodných materiálov sa vytvorí kultúrno-relaxačná
a informačná zóna určená nielen obyvateľom Košíc, ale i návštevníkom mesta.
Po ukončení projektu vznikne:
- otvorená zóna na organizáciu rôznych podujatí kultúrneho zariadenia – prezentácia
kníh, besedy s autormi, výstavy, klubová činnosť, rozprávkové predstavenia a pod.;
- vhodný priestor v centre mesta na prezentáciu programu Terra Incognita, informácií
o Košiciach, aktivít regiónu.
Zrekonštruované nádvorie vytvorí priateľský, multifunkčný priestor pre kultúrne
trávenie voľného času s dlhodobou udržateľnosťou aktivít pre širokú verejnosť.
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V symbióze umeleckých artefaktov a prírodných materiálov vznikne harmonický
celok využiteľný pre skupiny aj jednotlivcov. Novovytvorená otvorená zóna
poskytne zaujímavé, atraktívne prostredie pre programové zámery kultúrneho
zariadenia.

5. Otvorená zóna 5
Verejná knižnica Jána Bocatia
Celkové výdavky projektu : 1 496 512,90 €
Požadovaná výška NFP : 1 421 687,26 €
Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie
plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne
reprezentovať Košice - EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám
súčasných i potenciálnych používateľov. Vytvoria sa podmienky pre jednu
z kľúčových priorít a hodnôt spoločnosti – celoživotné vzdelávanie, zachovávanie
kultúrneho dedičstva, rozvoj informačnej a na poznatkoch fungujúcej spoločnosti
formou účinnejších a komplexnejších služieb.
Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň
ponúka možnosti využitia pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre
umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho
vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť pre iné formy využitia
- výpožičná, informačná a rešeršná činnosť, besedy, prezentácie kníh, prednášky,
výstavy fotografií, kníh, literárny maratón, literárno-hudobné večery, literárne
a výtvarné súťaže, workshopy, kurzy počítačovej gramotnosti.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Prístavba
a rekonštrukcia objektu knižnice, vrátane obstarania vybavenia:
Rekonštrukcia a realizácia prístavby nových bezbariérových priestorov, ktoré budú
plniť nasledovné funkcie:
- centrálne - ako hlavný vstupný priestor s knižničným pultom;
- priestor centrálnej registrácie nových a existujúcich čitateľov;
- priestor skrinkovej šatne;
- čitáreň dennej tlače;
- priestor s možnosťou malého občerstvenia;
- na druhom nadzemnom podlaží bude spoločenská miestnosť pre 100 ľudí;
- v letných mesiacoch sa bude využívať aj nádvorie, sprístupnené cez sklenený
kŕčok spájajúci prístavbu a pôvodný objekt;
- sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie a spevnené plochy;
Interiérové vybavenie a IKT:
- audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika vrátane štruktúrovanej kabeláže;
- interiérové vybavenie (šatníkové skrinky, obslužný pult a ďalší mobiliár,
vybavenie detského kútika).
Prístavbou objektu knižnice sa dosiahne jej vyšší štandard a dôjde k:
- využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu
v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013;
- rozšíreniu chýbajúcich priestorov, funkcií knižnice a vytvoreniu priestoru
s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
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vytvoreniu moderného informačného, vzdelávacieho a kultúrneho zariadenia
určeného najširšej verejnosti zabezpečujúceho sprístupnenie tlačeného
i digitálneho obsahu dokumentov, ktoré sú zdrojom informovania, vzdelávania,
osobnostného rozvoja jednotlivca a jeho kultúrnosti;
vytvoreniu otvorenej kultúrnej zóny – komunitné centrum pre rôzne záujmové
a vekové skupiny;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej
účasti - vyššej participácii na kultúrnom živote;
vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu knižnice;
skvalitneniu poskytovania služieb zariadenia - moderné knižničné a informačné
systémy; komunitné aktivity s rôznymi sociálnymi skupinami; bezbariérové
služby zdravotne postihnutým, najmä slabozrakým a nevidiacim; atraktívny
programom pre mládež, rozvoj klubovej činnosť pre záujemcov o literatúru,
históriu, umenie, fotografiu.

6. Otvorená zóna 6
Divadlo Thália
Celkové výdavky projektu : 580 906,29 €
Požadovaná výška NFP : 551 860,97 €
Realizáciou vznikne otvorená zóna - Divadelné múzeum, konferenčná miestnosť
prístupná pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého,
odborného a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Otvorená zóna umožní
dokumentovanie histórie košického divadelného života, organizovanie výstav,
besied na tému histórie divadelného umenia. Kvalitnejšia divadelná technika
zabezpečí kvalitnejšie predstavenia, možnosť tlmočenia pri organizovaní rôznych
medzinárodných festivalov, konferencií a sympózií. Dosiahne sa väčšia
zrozumiteľnosť pre slovenského diváka a Slovákov v zmiešaných manželstvách.
Rozšíria sa možnosti technickej a diváckej kapacity, čím dôjde k zvýšeniu počtu
návštevníkov zariadenia.
Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň
ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie: Medzinárodný festival,
inscenácie s titulkovaním do rôznych cudzích jazykov, konferencie, semináre,
workshopy, pre deti a mládež, literárne večery, prezentácie mladých autorov zo
Slovenska a Maďarska, vystúpenia interpretov menšinových žánrov, filmové
večery, klubové podujatia.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity:
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Divadla Thália, vrátane obstarania
vybavenia:
Exteriér:
- úprava a obnova fasády vrátane čiastočnej výmeny okenných a výkladových
výplní, úprava hlavného exteriérového schodiska, bočného schodiska a vytvorenie
rampy pre imobilných.
Interiér:
- rekonštrukcia priestorov v 1. podzemnom podlaží pre účely vytvorenia galérie –
mini-múzea histórie divadelníctva;
- rekonštrukcia vstupnej haly – foyera;
- vytvorenie konferenčnej miestnosti na 1. NP;
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- vytvorenie strojovne vzduchotechniky pre vetranie a chladenie polyfunkčnej sály
a priestorov divadla;
- doplnenie a obnova technických rozvodov - elektroinštalácia, vzduchotechnika;
Obstaranie vybavenia a IKT:
Audiovizuálna a projekčná technika vrátane lektorského PC a potrebnej
štruktúrovanej kabeláže, interiérové vybavenie (prezentačný panel, kreslá, stoly,
stoličky, TV, skrinka).

-

Rekonštrukciou objektu a vytvorením otvorenej zóny Divadla Thália sa dosiahne
jeho vyšší štandard a dôjde k:
využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu
v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013;
zvýšeniu kvality poskytovaných kultúrnych služieb zariadenia - vytvorenie
najkvalitnejšieho divadla v Košiciach pre komorné predstavenia;
spestreniu kultúrnej ponuky divadla a vytvoreniu priestoru s voľnou dostupnosťou
pre návštevníkov;
vytvoreniu divadelného múzea - otvorená zóna - moderný multifunkčný kultúrny
priestor 21. storočia;
rozvoju konferenčného turizmu - vytvorenie technicky plne vybavenej konferenčnej
miestnosti v centre mesta;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti,
vyššej participácii na kultúrnom živote;
zvýšeniu medzinárodnej atraktivity mesta, rozvoju a inovácii kultúrnej
infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov;
možnosti tlmočenia divadelných predstavení minimálne do slovenského jazyka,
čím sa zvýši počet návštevníkov divadla;
posilneniu kultúrneho, sociálneho rozvoja a k zvýšeniu kvality verejného života;
vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu divadla.

7. Ulička remesiel – Lapidárium
Celkové výdavky projektu : 1 653 708,07 €
Požadovaná výška NFP : 1 571 022,67 €
Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu doteraz vytvorenej kultúrnej ponuky
v rámci Katovej bašty (časť financovania - Nórsky FM) a predstaví verejnosti
doposiaľ nevyužité priestory. Pribudne expozícia fortifikácie (predstavenie obranného
systému stredovekých Košíc umiestneného v kazematoch Katovej bašty). Na prízemí
pamätného domu budú informačno-lektorské služby spojené s „Múzeum shopom“.
Novovytvorený priestor prepojí areál Katovej bašty s domom a areálom tradičných
remesiel, ktorý bude príťažlivým kultúrnym stánkom múzea s pravidelnými
výstavami, rozširujúcimi uchovávanie a rozvíjanie dávnych tradícií. Bude vytvorená
expozícia historických remesiel s galériou spolu s prezentáciou ojedinelých
stredovekých archeologických nálezov.
Súčasťou projektu je vytvorenie priestoru pre exteriérovú prezentáciu
a workshopy ako aj výstavba interaktívnej dobývacej veže pre deti. Projekt zabezpečí
rozsahom najväčšiu interiérovú a exteriérovú prezentáciu kultúry v chápaní expozícií,
výstav a podujatí (divadelné vystúpenia, premietanie filmov, koncerty a pod.).
Vzhľadom na jeho umiestnenie bude magnetom cestovného ruchu a bude vhodný
aj na zážitkové prezentácie pre návštevníkov (napr. Noc múzeí, Gurmán Fest).
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Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia
a výstavba objektov VSM, vrátane obstarania vybavenia:
Rekonštrukcia – priestorov Katovej bašty, vrátane časti objektu Rodošta. Dôjde k:
- vytvoreniu expozičných priestorov v historických kazematách, predajne vstupeniek
a suvenírov, samostatných hygienických priestorov pre návštevníkov;
- zrekonštruovaniu lektorského zázemia a vytvoreniu lektorskej terasy;
- úprave vnútorných povrchov;
- výmene ústredného vykurovania s novým plynovým kotlom.
Výstavba – dôjde k:
- vybudovaniu výstavného domu;
- vybudovaniu dobývacej veže;
- osadeniu architektonických prvkov;
- vytvoreniu zavlažovacieho systému;
- úprave exteriérových expozičných plôch v otvorenej zóne;
Obstaranie vybavenia a IKT:
Výpočtová technika (počítače, multifunkčné zariadenia), audiovizuálna technika (TV,
audio zostava) a interiérové vybavenie (prezentačné panely, podstavce pod
exponáty...), informačný systém dvora remesiel.
Rekonštrukciou, výstavbou objektov a zvýšením ich materiálno-technického
zabezpečenia sa dosiahne vyšší štandard a dôjde k:
- využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu
v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013
- rozšíreniu doteraz vytvorenej kultúrnej ponuky v rámci Katovej bašty
a vytvoreniu priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
- transformácii existujúcich objektov na otvorené zóny - moderné multifunkčné
kultúrne priestory 21. storočia;
- výstavbe domu a areálu remesiel pre uchovávanie a rozvíjanie ich dávnych
tradícií;
- výstavbe interaktívnej dobývacej veže pre deti;
- vytvoreniu bezbariérového prístupu do celej vytvorenej otvorenej zóny;
- vytvoreniu rozsahom najväčšej interiérovej a exteriérovej prezentácie kultúry
v chápaní expozícií, výstav a podujatí;
- oživeniu a zatraktívneniu verejného priestoru, v ktorom má občan a jeho aktivity
svoje miesto;
- zvýšeniu medzinárodnej atraktivity mesta, rozvoju a inovácii kultúrnej
infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej
účasti - vyššej participácii na kultúrnom živote.

Súčasný stav investičných projektov v rámci EHMK
Predmetné investičné projekty sa realizujú v rámci regionálneho operačného programu ROP,
prioritná os 7. – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Všetky investičné projekty sú
v súlade s projektom INTERFACE, ktorý sa realizuje v meste Košice. Z uvedených
investičných projektov bolo v rámci prvej výzvy podaných 6 žiadostí o NFP a v rámci druhej
výzvy sa podáva 1 žiadosť.
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Toho času prebieha na projekty proces výberového konania prostredníctvom Odboru
investícií a strategického riadenia KSK.
Realizáciou projektov sa vytvoria moderné, multifunkčné priestory, ktoré posilnia kultúrny
potenciál zariadení a tým aj celého regiónu s dlhodobou udržateľnosťou poskytovaných
služieb a aktivít pre širokú verejnosť. Po ukončení roku 2013 budú otvorené zóny naďalej
poskytovať permanentné služby širokej verejnosti.

Ďalšie projekty, ktoré súvisia s programom EHMK:
• Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií/Örökségen
alapuló tematikus utak és múzeumi kiállítások új tevékenységekkel és animációkkal való
bıvítése;
Projekt cezhraničnej spolupráce MR-SR „Budujeme partnerstvá“;
Partneri: KULCS TOUR nonprofit közhasznú Kft. (KULCS TOUR s.r.o), Borsod Abaúj
Zemplén megyei múzeumi igazgatóság (Riaditeľstvo župného múzea BAZ župy), Magyar
mőszaki és közlekedési múzeum (Maďarské technické a dopravné múzeum)
Cieľ projektu:
- zmapovať existujúci potenciál a atraktivity na trasách kultúrneho a priemyselného
dedičstva
- zapojiť miestnych aktérov do plánovania a rozvoja miestnych daností
- realizovať praktické vzdelávanie
- vytvoriť spoločný cezhraničný produkt
- zabezpečiť marketingové nástroje
- zaviesť a technicky zabezpečiť podmienky pre zavedenie inovatívnych expozícií
múzeí (v rámci KSK – Banícke múzeum, Vlastivedné múzeum - t. č. po
transformácii Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Zemplínske
múzeum, Múzeum Spiša).
Projekt sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce. Bol schválený monitorovacím
výborom programu 27.4.2010 v rámci opatrenia 1.3.2 (Rozvoj spoločných destinácií
– propagácia, marketing a predaj).
Termín začatia projektu: január 2011
Termín ukončenia projektu: marec 2012
Celkové náklady: 379 136 €
Výška NFP: 321 210 €
Súčasný stav:
Verejné obstarávanie na zariadenie múzeí bolo ukončené. V súčasnosti prebieha ich
odovzdávanie.
Prebiehajú taktiež vzdelávacie semináre pre miestnych aktérov v CR.
Pripravuje sa marketingová stratégia pre tri tematické cesty (Gotická, Železná, Vínna)
a vytvárajú sa balíčky produktov CR na týchto cestách.
•

Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách
po tematických trasách/ A kulturális és turisztikai helyszínek kijelölése az úthálózaton
illetve a tematikus útvonalokon;
Projekt cezhraničnej spolupráce MR-SR „Budujeme partnerstvá“;
Partneri: KULCS TOUR (v zriaďovateľskej pôsobnosti BAZ župy)
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Cieľ projektu:
- zintenzívnenie cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia
informačného systému v koridoroch gotickej, vínnej a železnej cesty;
- umiestnenie 32 priestorových informačných tabúľ, 130 návesných dopravných
značení a 300 smerových tabúľ na slovenskej strane;
Termín začatia projektu: november 2010
Termín ukončenia projektu: apríl 2012
Celkové náklady: 380 886 €
Výška NFP: 323 753 €
Súčasný stav: prebieha tvorba obsahu priestorových tabúľ a schvaľovacie konanie na návesné
dopravné značenia ku kultúrnym a turistickým cieľom.

• Klaster Terra Incognita – partnerstvo v kultúrnom turizme
Projekt: ROP „Investícia do vašej budúcnosti“;
Cieľ projektu:
- zvýšiť dynamiku a účinnosť realizácie Programu Terra Incognita ako jedného
z hlavných nástrojov kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Košickom kraji;
- vybudovanie funkčnej platformy a mechanizmu spolupráce aktérov kultúrneho
cestovného ruchu v kraji;
- spropagovať program Terra Incognita.
Termín začatia projektu: júl 2011
Termín ukončenia projektu: jún 2013
Celkové náklady: 300 000 €
Výška NFP: 285 000 €
Súčasný stav: prebiehajú procesy verejného obstarávania na aktivity projektu a prípravy
zmlúv v ukončených verejných obstarávaniach.

• Kráľovstvo rozprávok - GROŠ – pilotný projekt trvalo udržateľného rozvoja
kultúrno-poznávacieho turizmu s ambíciou stať sa do roku 2013 nosným produktom pre
cieľovú skupinu, ktorou sú deti. Košický kraj sa tak stane rozprávkovou destináciou, po
ktorej deti a ich rodičia cestujú s cieľom pozbierať čo najviac informačných grošíkov.
Animovaná postavička, hlavný rozprávač a zároveň sprievodca touto rozprávkovou
krajinou prezentuje príbehy, ktoré sa viažu ku konkrétnym miestam, lokalite v regióne.
Projekt: ROP „Investícia do vašej budúcnosti“;
Cieľ projektu:
- vypracovanie a zavedenie inovatívneho produktu cestovného ruchu orientovaného
na potreby návštevníka;
- zvýšiť záujem o regionálnu a originálnu kultúru a históriu využitím tradovaných
príbehov a legiend z regiónu;
- prispieť k zvýšeniu návštevnosti známych, ale aj menej známych atrakcií
Košického kraja, turistických a kultúrnych zariadení;
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-

motivovať interakciu detí v rámci podujatí a prostredníctvom marketingovo
spracovaných propagačných materiálov, ktoré majú podnietiť pozitívny vzťah
k svojmu rodisku, lokalite, regiónu.

Termín začatia projektu: jún 2011
Termín ukončenia projektu: marec 2013
Celkové náklady: 151 000 €
Výška NFP: 143 500 €
Súčasný stav: po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP boli v septembri 2011vyhlásené
verejné súťaže na 2 podlimitné zákazky a 2 zákazky s nízkou hodnotou. Záverečné
vyhodnotenie VO prebehlo v decembri 2011, na základe čoho sa v súčasnosti
pripravujú zmluvy.

Materiál bol spracovaný z podkladov projektových manažérov
V Košiciach 10. 1. 2012
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